
Zápisnica č. 19/2018 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 7. 11. 2018 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Mgr. Margita Cafíková  
Overovateľ: Mgr. Ingrid Fašiangová  
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1086/SO/2018      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 7. 9. 2018)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1060/SO/2018     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 28. 8. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17  
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1096/SO/2018      
(na vysielanie zo dňa 11. 9. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41, TD/17 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1134/SO/2018      
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 22. 9. 2018)  
Vysielateľ: RTVS       číslo licencie: RD/1 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1005/SO/2018      
(na vysielanie programu Hľadá sa dom pre milionárov − San Francisco  zo dňa 19. 8. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: TD/109 
 
7/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 792/M/2018  
(monitorovaný deň: 14. 6. 2018) 
Vysielateľ: JOLIN, s.r.o.       číslo licencie: R/124 
 
8/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1143/M/2018  
(monitorované dni 27. 9. 2018) 
Vysielateľ: T.W.Rádio, s.r.o.       číslo licencie: R/90, RD/21 
 
9/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 857/M/2018 
(monitorované dni: 16. 6. 2018) 
Vysielateľ: Slov Media Group s.r.o.     číslo licencie: TD/106 
 
10/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2018 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  



          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
          C.E.N. s.r.o.  
 
11/ Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 3. štvrťrok 2018 
Vysielatelia: rozhlasových programových služieb  
 
12/ SK č.: 916/SKO/2018 zo dňa 4. 7. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 613/SO/2018 a 668/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. a § 16 ods. 3 písm. l) 
zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Záznamy zo zasadnutia mestského 
zastupiteľstva/13., 14., 20. a 21. 4. 2018 a 4. a 5. 5. 2018/ Kinet TV 
ÚK: Kinet Inštal s.r.o.       číslo licencie: TD/195 
 
13/ SK č.: 927/SKO/2018 zo dňa 4. 7. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Správa č. 593/M/2018) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: celodenné vysielanie televízie Vaša TV z dní  24. 4.   
a 26. 4. 2018 v čase od 17:00 do 20:00 hod./ Vaša TV 
ÚK: Decora, s.r.o.        číslo licencie: T/229 
 
14/ SK č.: 924/SKO/2018 zo dňa 4. 7. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Správa č. 674/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/mesiac/programová služba: Programy sprevádzané titulkami pre osoby so 
sluchový postihnutím a hlasovým komentovaním pre nevidiacich/máj 2018/TA3 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14 
 
15/ SK č.: 833/SKO/2018 zo dňa 20. 6. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 503/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1  písm. b), § 18aa ods. 1 písm. c) a § 18b ods. 2 zákona  
č. 308/2000 Z. z. o. i. v súvislosti s možným porušením vyhlášky MK SR č. 12/2016 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Nikdy ťa neopustím 21. - 24. časť/ 5. a 6. 4. 2018/TV 
DOMA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/7 
 
16/ SK č.: 922/SKO/2018  zo dňa 4. 7. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 571/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba:  Rodinné záležitosti/16. 4. 2018/ JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
NEVEREJNÉ 
 
17/ SK č.: 1161/SKL/2018 zo dňa 2. 10. 2018 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného  
podielu držiteľa licencie č. TD/154-155 a TD/168 – 171 
ÚK: Arena TV, s.r.o.   číslo licencie: TD/154-155  
       Alica Zemanová                                                                     TD/168 – 171 



        JUDr.  Karol Šiška 
        IFC MEDIA, s.r.o.   
 
18/ SK č.: 1270/SKL/2018 zo dňa 17. 10. 2018 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: LED promotion, s.r.o. 
 
19/ Rôzne 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 728 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 18-19/1.701: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Sťažnosť č. 1086/SO/2018      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 7. 9. 2018)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
      
Uznesenie č. 18-19/2.702:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1086/SO/2018  
smerujúcu voči programovej službe Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na 
základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť, podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona  
č. 308/2000 Z. z., za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 



 
Úloha č. 18-19/729: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 11. 2018                    Z: PgO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1060/SO/2018     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 28. 8. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17  
 
Uznesenie č. 18-19/3.703: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.  
v súvislosti s tým, že  
a) dňa 28. 8. 2018 v čase o cca 18:14 hod. a 18:39 hod. odvysielal na programovej službe TV 
MARKÍZA upútavky na program Televízne noviny odvysielaný dňa 28. 8. 2018 v čase o cca 19:00 
hod. v rámci programovej  služby TV MARKÍZA a 
b) dňa 28. 8. 2018 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA program 
Televízne noviny  a v rámci neho príspevok s názvom Po pôrode skončila v kóme, 
ktoré svojím obsahom a spôsobom spracovania mohli zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti v upútavkách a 
v príspevku zobrazenej rodičky Márie Živojinovej.  
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-19/730: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 21. 11. 2018 Z: PLO 
 
Úloha č. 18-19/731: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 19. 11. 2018 Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1096/SO/2018      
(na vysielanie zo dňa 11. 9. 2018)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 18-19/4.704:   



Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1096/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-19/732: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 11. 2018                          Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1134/SO/2018      
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 22. 9. 2018)  
Vysielateľ: RTVS       číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 18-19/5.705: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1134/SO/2018  
smerujúcu voči programovej službe Rádio Slovensko, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť, podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona  
č. 308/2000 Z. z., za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová zdržala sa 
Kmec   za 
Blaha  zdržal sa 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak zdržal sa 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
   
Úloha č. 18-19/733: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 11. 2018                    Z: PgO 
  
 



K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1005/SO/2018      
(na vysielanie programu Hľadá sa dom pre milionárov − San Francisco  zo dňa 19. 8. 2018)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: TD/109 
  
Uznesenie č. 18-19/6.706: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1005/SO/2018 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby WAU vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-19/734: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 11. 2018                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 792/M/2018  
(monitorovaný deň: 14. 6. 2018) 
Vysielateľ: JOLIN, s.r.o.       číslo licencie: R/124 
 
Uznesenie č. 18-19/7.707: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.  
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní a retransmisii“)  
po prerokovaní správy č. 792/M/2018 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. 
z. vysielania programovej služby RADIO PLUS, vysielateľa JOLIN, s.r.o., skonštatovala, že v 
monitorovanom vysielaní zo dňa 14. 6. 2018 nebolo zistené porušenie zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 



Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-19/735: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 19. 11. 2018  Z: PgO 
   
K bodu 8/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1143/M/2018  
(monitorované dni 27. 9. 2018) 
Vysielateľ: T.W.Rádio, s.r.o.      číslo licencie: R/90, RD/21 
 
Uznesenie č. 18-19/8.708: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.  
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní a retransmisii“)  
po prerokovaní správy č. 1143/M/2018 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z. vysielania programovej služby Rádio 7, vysielateľa T.W.Rádio s.r.o., skonštatovala, že v 
monitorovanom vysielaní zo dňa 27. 9. 2018 nebolo zistené porušenie zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-19/736: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 19. 11. 2018  Z: PgO 
 
K bodu 9/  
Kontrolný monitoring 
Správa č. 857/M/2018 
(monitorované dni: 16. 6. 2018) 
Vysielateľ: Slov Media Group s.r.o.     číslo licencie: TD/106 
  
Uznesenie č. 18-19/9.709: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Slov Media Group s. 
r. o. vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
programovej službe SEVERKA odvysielal dňa 16. 6. 2018 v čase o cca 17:43:26 hod., 18:34:46 hod., 
19:43:26 hod. a 20:34:46 hod. program GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN, pričom sponzorský odkaz 
sponzora programu uviedol vo všetkých prípadoch len na začiatku programu, čím mohlo dôjsť 
k porušeniu povinnosti označiť sponzora programu na začiatku a na konci programu. 
 
 



Hlasovanie:  
Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-19/737: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 21. 11. 2018 Z: PLO 
  
K bodu 10/ 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2018 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
          C.E.N. s.r.o.  

   
Uznesenie č. 18-19/10.710: 
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. 
štvrťrok 2018. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
   
Uznesenie č. 18-19/10.684: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a l) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči C.E.N. s.r.o. vo veci možného 
porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedoručil Rade do 15 
dní po skončení mesiacov júl, august a september 2018 štatistiku o odvysielanom programe 
programovej služby TA3 obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov a podielu 
programov vo verejnom záujme za tieto mesiace. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 



Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-19/738: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 21. 11. 2018 Z: PLO 
 
Uznesenie č. 18-19/10.711: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona  č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. v 
súvislosti s možným porušením ustanovenia § 18a písm. a) a b) zákona č. 308/2000  
Z. z., nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie, že v rámci vysielania televíznej programovej služby  
TA3 mohlo prísť v mesiacoch júl, august a september 2018 k porušeniu povinnosti zabezpečiť, aby 
bolo najmenej 10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so 
sluchovým postihnutím, alebo tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči 
nepočujúcich a najmenej 3% všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým 
komentovaním pre nevidiacich. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-19/739: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 21. 11. 2018 Z: PLO 
 
Uznesenie č. 18-19/10.712: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona  č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. v 
súvislosti s možným porušením ustanovenia § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000  
Z. z.,  nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie, že vysielateľ neuplatnil 

1.) pri vysielaní programu Tipos – žrebovanie a Info pre tipujúcich odvysielaného na 
programovej službe TA3 dňa 3. 9. 2018 o cca 19:35 hod., zreteľné označenie o sprevádzaní  
titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím a hlasovým komentovaním pre nevidiacich,  



2.) pri vysielaní programu Analýzy a trendy odvysielaného na programovej službe TA3 dňa  20. 
9. 2018 o cca 21:30 hod., zreteľné označenie o sprevádzaní hlasovým komentovaním pre 
nevidiacich, 

3.) pri vysielaní programu V politike odvysielaného na programovej službe TA3 dňa  cca 23. 9. 
2018 o 19:50 hod., zreteľné označenie o sprevádzaní  hlasovým komentovaním pre 
nevidiacich. 

 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-19/740: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 21. 11. 2018 Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 3. štvrťrok 2018 
Vysielatelia: rozhlasových programových služieb  
 
Uznesenie č. 18-19/11.713:  
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasových programových služieb 
obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 3. štvrťrok 2018. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 12/ 
SK č.: 916/SKO/2018 zo dňa 4. 7. 2018 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 613/SO/2018 a 668/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. a § 16 ods. 3 písm. l) 
zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Záznamy zo zasadnutia mestského 
zastupiteľstva/13., 14., 20. a 21. 4. 2018 a 4. a 5. 5. 2018/ Kinet TV 
ÚK: Kinet Inštal s.r.o.      číslo licencie: TD/195 
 



Uznesenie č. 18-19/12.714: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 916/SKO/2018 Kinet 
Inštal s.r.o. 

 
porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že v dňoch 13. 4. 2018, 14. 4. 2018, 20. 4. 2018, 21. 4. 2018, 4. 5. 2018 a 5. 5. 2018 neoznačil na 
obrazovke svoju programovú službu Kinet TV nezameniteľným obrazovým symbolom (logom), 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. – upozornenie na 
porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-19/741: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 7. 12. 2018                    Z: PLO 
 
 
 



Uznesenie č. 18-19/12.715: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 
71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 916/SKO/2018 vedené voči spoločnosti 
Kinet Inštal s.r.o. vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 
308/2000 Z. z. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov 
 

zastavuje 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-19/742: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 19. 11. 2018             Z: PLO 
       
K bodu 13/ 
SK č.: 927/SKO/2018 zo dňa 4. 7. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Správa č. 593/M/2018) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: celodenné vysielanie televízie Vaša TV z dní  24. 4.  a 26. 
4. 2018 v čase od 17:00 do 20:00 hod./ Vaša TV 
ÚK: Decora, s.r.o.        číslo licencie: T/229 
 
Uznesenie č. 18-19/13.716: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania  
č. 927/SKO/2018 Decora, s.r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby Vaša TV z dní 24. 
a 26.4.2018 v čase od 17:00 do 20:00 hod. do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie tohto 
záznamu vysielania, 



 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie  
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 18-19/743: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 7. 12. 2018                                Z:PLO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 924/SKO/2018 zo dňa 4. 7. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Správa č. 674/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/mesiac/programová služba: Programy sprevádzané titulkami pre osoby so 
sluchový postihnutím a hlasovým komentovaním pre nevidiacich/máj 2018/TA3 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 18-19/14.717: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 
1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho 
konania č. 924/SKO/2018 C.E.N. s.r.o. 
 

 



porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým,  
 

že nedoručil Rade do 15 dní po skončení mesiaca máj 2018 štatistiku o odvysielanom programe 
programovej služby TA3 obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov 
vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a 
podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel za tento 
mesiac 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-19/744: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 7. 12. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 15/  
SK č.: 833/SKO/2018 zo dňa 20. 6. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 503/SO/2018)  
(vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1  písm. b), § 18aa ods. 1 písm. c) a § 18b ods. 2 zákona  
č. 308/2000 Z. z. o. i. v súvislosti s možným porušením vyhlášky MK SR č. 12/2016 Z. z.) 



Monitorovaný program/deň/programová služba: Nikdy ťa neopustím 21. - 24. časť/ 5. a 6. 4. 2018/TV 
DOMA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 18-19/15.718: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania  
č.  833/SKO/2018 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 

I.   
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, že 
 

a. dňa 5. 4. 2018 v čase o cca 11:02 hod. na programovej službe TV DOMA v rámci 
programu Nikdy ťa neopustím (21.časť),  

b. dňa 5. 4. 2018 v čase o cca 12:18 hod. na programovej službe TV DOMA v rámci 
programu Nikdy ťa neopustím (22.časť),  

c. dňa 6. 4. 2018 v čase o cca 10:52 hod. na programovej službe TV DOMA v rámci 
programu Nikdy ťa neopustím (23.časť), 

d. dňa 6. 4. 2018 v čase o cca 12:07 hod. na programovej službe TV DOMA v rámci 
programu Nikdy ťa neopustím (24.časť), 

odvysielal  doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré 
nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím 
umožnil porozumieť jeho obsahu; 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 13 276, - €, slovom trinásťtisíc dvestosedemdesiatšesť eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***18, KS6548. 
 



Hlasovanie:  
Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  proti 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak zdržal sa 
Kolenič  zdržal sa 
Pék  proti 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-2-2, uznesenie bolo prijaté. 
 

II.   
 

porušil 
 

1. povinnosť ustanovenú v § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, že 
 

a. dňa 5. 4. 2018 v čase o cca 11:02 hod. na programovej službe TV DOMA v rámci 
programu Nikdy ťa neopustím (21.časť),  

b. dňa 5. 4. 2018 v čase o cca 12:18 hod. na programovej službe TV DOMA v rámci 
programu Nikdy ťa neopustím (22.časť),  

c. dňa 6. 4. 2018 v čase o cca 10:52 hod. na programovej službe TV DOMA v rámci 
programu Nikdy ťa neopustím (23.časť), 

d. dňa 6. 4. 2018 v čase o cca 12:07 hod. na programovej službe TV DOMA v rámci 
programu Nikdy ťa neopustím (24.časť), 

odvysielal doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré neboli 
v súlade s nasledovnými požiadavkami ustanovenými vyhláškou Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. 
o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím:  

- § 1 písm. a), nakoľko text titulkov nebol zarovnaný na stred,  
 

 
2. povinnosť ustanovenú v § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, že 

 
a. dňa 5. 4. 2018 v čase o cca 11:02 hod. na programovej službe TV DOMA v rámci 

programu Nikdy ťa neopustím (21.časť),  
b. dňa 5. 4. 2018 v čase o cca 12:18 hod. na programovej službe TV DOMA v rámci 

programu Nikdy ťa neopustím (22.časť),  
c. dňa 6. 4. 2018 v čase o cca 10:52 hod. na programovej službe TV DOMA v rámci 

programu Nikdy ťa neopustím (23.časť), 
d. dňa 6. 4. 2018 v čase o cca 12:07 hod. na programovej službe TV DOMA v rámci 

programu Nikdy ťa neopustím (24.časť), 
odvysielal doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, pričom pri 
vysielaní týchto programov neuplatnil označenie podľa § 18b ods. 1 zákona  
č. 308/2000 Z. z.;  
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 



Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie  
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-19/745: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 7. 12. 2018                    Z: PLO 
 
Úloha č. 18-19/746: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 19. 11. 2018                                                            Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 922/SKO/2018  zo dňa 4. 7. 2018 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 571/SO/2018) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba:  Rodinné záležitosti/16. 4. 2018/ JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 18-19/16.719:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č.  
922/SKO/2018, MAC TV s.r.o.  
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 



tým, že  
 

dňa 16. 4. 2018 v čase o cca 10:34 hod. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program 
Rodinné záležitosti, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa 
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. d) vyhlášky č. 589/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom 
systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, 
multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania 
(ďalej len „JSO“) zobrazenie alebo prezentovanie formy závislosti, akou je alkoholizmus, fajčenie, 
drogová  alebo hráčska závislosť alebo používanie zbrane ako útočného prostriedku, v ktorom sa 
spôsobom spracovania niektorá forma závislosti alebo používanie zbrane ako útočného prostriedku 
schvaľuje, zľahčuje alebo sa vyzdvihuje do popredia,  
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) JSO slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie, 
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie 
alebo obscénne gestá, ktoré  vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu 
ich spracovania  alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo 
diela alebo  programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov,  
- ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) JSO vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie 
alebo obscénne gestá,  
ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých 
divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu 
maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania, 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 8 000,- €), slovom osemtisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***18, KS6548. 
 
Hlasovanie:  

Danielová zdržala sa 
Kmec   za 
Blaha  zdržal sa 
Fašiangová za 
Holan   za 
Holeštiak zdržal sa 
Kolenič  za 
Pék  zdržal sa 



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 5-0-4, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 18-19/747: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 7. 12. 2018                               Z: PLO 
 
Úloha č. 18-19/748: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 19. 11. 2018                                          Z: PgO 
 
NEVEREJNÉ: 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 1161/SKL/2018 zo dňa 2. 10. 2018 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného  
podielu držiteľa licencie č. TD/154-155 a TD/168 – 171 
ÚK: Arena TV, s.r.o.   číslo licencie: TD/154-155  
        Alica Zemanová                                                                     TD/168 – 171 
        JUDr.  Karol Šiška 
        IFC MEDIA, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 18-19/17.720: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovení § 4 ods. 1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a podľa § 5 
ods. 1 písm. e) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní 
iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o digitálnom 
vysielaní“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 63 ods. 2 zákona 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na 
základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencií č. TD/154, TD/155, TD/168, TD/169, 
TD/170, TD/171 v správnom konaní č. 1161/SKL/2018 zo dňa 2. 10. 2018 vedenom s účastníkmi 
konania: 
 
Arena TV, s.r.o. 
Dlhá 96 
949 01 Nitra    
 
Alica Zemanová  
Lehota 675 
951 36 Lehota 
 
JUDr. Karol Šiška  
Burgundská 12657/3 
831 52 Bratislava  
 
IFC MEDIA, s.r.o. 
Kopčianska 10 
851 01 Bratislava 
 
 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 



 
 

rozhodnutie: 
 

Rada na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona o digitálnom 
vysielaní 

 
udeľuje predchádzajúci súhlas 

 
s prevodom 100%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencií č. 
TD/154, TD/155, TD/168, TD/169, TD/170, TD/171 spoločnosti Arena TV, s.r.o., Dlhá 96, 949 01 
Nitra zo spoločníka – prevodcu Alica Zemanová, Lehota 675, 951 36 Lehota na nadobúdateľa 
JUDr. Karol Šiška, Burgundská 12657/3, 831 52 Bratislava:, ktorý prevodom 80%-ného  
obchodného podielu z prevodcu na nadobúdateľa získa 80%-ný podiel na základnom imaní a na 
hlasovacích právach spoločnosti Arena TV, s.r.o., Dlhá 96, 949 01 Nitra a na nadobúdateľa  
IFC MEDIA, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava; ktorý prevodom 20%-ného obchodného 
podielu z prevodcu na nadobúdateľa získa 20%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích 
právach spoločnosti Arena TV, s.r.o., Dlhá 96, 949 01 Nitra.    
 
Úloha č. 18-19/749: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom 
konania. 
T: 7. 12. 2018                    Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 1270/SKL/2018 zo dňa 17. 10. 2018 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: LED promotion, s.r.o. 
   
Uznesenie č. 18-19/18.721: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1270/SKL/2018 zo dňa  
17.10.2018, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom 
konania: 
 
LED promotion, s.r.o.    
Školská 3 
949 01 Nitra 
 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

rozhodnutie: 
 

 Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

 udeľuje 
 

spoločnosti  LED promotion, s.r.o.    
 

l i c e nc i u  č .  TD / 2 0 4  
 



na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
 

I. 
 

1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 

      2.   Názov programovej služby: LED TV 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 12 hodín denne  
      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou podľa podania účastníka konania č. 1270/SKL/2018-1 zo dňa 17. 10. 2018: 
a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 20% 
Programy - min. 80% (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo – 0%   
2. Publicistika:  
    2.1 polit. publicistika - 0% 

    2.2 ostatná publicistika - 0%  
3. Dokumentárne programy - 100% 
4. Dramatické programy - 0% 
5. Zábavné programy - 0% 
6. Hudobné programy: - 0% 
7. Vzdelávacie programy - 0% 
8. Náboženské programy - 0% 
9. Detské programy - 0% 
10. Šport - 0 % 

 

6. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 15%  

 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 

osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD  
 
8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: 51%   
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 

vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 10%  

 
10 Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 

ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80% 
obyvateľov, (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný 

systém označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného 
systému označovania (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): 
vzťahuje sa 

II. 

„Právne skutočnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na    

hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra zo dňa 
3.10.2018, oddiel: Sro, vložka číslo: 33480/N, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-
67467/2018/N 



2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Nitra zo dňa 3.10.2018, oddiel: Sro, vložka číslo: 
33480/N, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-67467/2018/N 

3.  
III. 

Údaje o doložke: 
 

 1. Doložka doplnkových obsahových služieb: EPG - elektronický programový sprievodca 
       

2. Doložka iného verejného prenosu:  
1. a) spôsob verejného prenosu:  KDS v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu (DVB-

C) 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 

2. a) spôsob verejného prenosu:  prenos v príslušnom štandarde digitálneho mobilného príjmu 
príjmu (DVB-H a jeho varianty) 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 

3. a) spôsob verejného prenosu: mikrovlnnými systémami (MMDS) v príslušnom štandarde 
digitálneho príjmu  
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 

 
4. a) spôsob verejného prenosu: mikrovlnnými systémami (MMDS) v príslušnom štandarde 

analógového príjmu  
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 

5. a) spôsob verejného prenosu:  analógový prenos signálu v KDS 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 

 
Úloha č. 18-19/750: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č.1270/SKL/2018, zašle ho 
účastníkovi konania, LED promotion, s.r.o.   a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 7. 12. 2018                                    Z: PLO 
 
19/ Rôzne 
 
Uznesenie č. 18-19/19.722: 
Rada schvaľuje zahraničné služobné cesty: 
 
Dátum: 26 - 28. 11. 2018 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: konferencia organizovaná Európskou komisiou Colloquium on Fundamental Rights a iné 
podujatia  
Účastníci: Ľuboš Kukliš 
  
Dátum: 3 - 4. 12. 2018 
Miesto rokovania: Londýn (UK) 
Podujatie: Reuters institue a OFCOM stretnutie  
Účastníci: Ľuboš Kukliš, Michal Hradický 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kmec   za 
Blaha  za 
Fašiangová za 



Holan   za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
V Bratislave dňa 7. 11. 2018 
 
 
 
                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
    Rady pre vysielanie a retransmisiu    
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Margita Cafíková 
Overil: Mgr. Ingrid Fašiangová 


